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 قارابُم يف نترون
 ا َ 0508
 .ةديدش فن لاغأو كِراعَمب اتتناو 0 هما 5

 . تاعياجلاو

 مَدَقلا هك قطبار يف ران

 . (ارلكت
 ا الا ل ارك يل طفلا حا
 .قيرق لكِ كا رم سرا ةايْعاو  لّلسَلا نوناق لاخذ

 ف) مدقلا ورك احلا هاغْنإ

 يف لاثوأ ٍبَمْلَم ىلع (اركنإ يف) مدَقلا رك سأل هيئاهي كر

 .ادلتكما يف ِمَدَقلا َةَرُك داحُنا هاشْنإ

 1 ل

 الييلنإ

 ايينل

 ايدل

 1841١

184 

14 

 اطلحل

13 

 د 41ه

1 

 ليي
 اةةه

 1و5

 لدي
 اة
 للف
1 

 . مّدقلا رك ةطبار ُءاشْنإ

 . ىمرملل كابش َْعضَو
 علي امدْنِع ادع ام « ىمْرَملا سراح ةّياحِل ةّينوناق دام ٌلاخْدإ 0 '

 سمات يسَكَحو مَكَح ذاع َرَخآ وبعال قيرط هني كلا

 . سالاب لاتْسيرْك يف مَدَقلا 55 داختا أك كاهن

 -(814) )معلا 0 ولا د داحتإلا ءاشْنِإ .انلكنإ رود نم

 ليل علم ىضا فرم ب عال أ ذه ينو

 0 نم غلبَملا اذه رق دعب ءيسألا يف

 ب يف - برعلا 0 ماشنإ

 ٍليدُبَت ماظن لاخْذإ

 سا روت ءامْنِإ
 .ايلاطيإ اهي 'تراف دقو « ةّرشَع ةيئاثلا ماعلا 0



 ٍْ نورصانم ل « مّلاعلا
 نوعجشملاو نورصانُملا ب نيل 6 للا سلال 0
 و ”لجأب ةركلا نوفي اوثاك نيا سمألا ُلافطأ مسن مما
 . ةحاّسلا وأ ة ةقيدحلا

١ 
 ءافإ يف نوبغريو , مّدقلا قركب

 ضب ىلإ ٍةَحيحَّص ةَروصب ه فعلا 2 0 ةقيضلا مها

 ةظوفحت
0 

 اومك

 7 هه 2 - و

 كينلو ميقل هةر

 ركيب تروج : عضو
 نئسيور زتيي : مومو

 سررظُب بيل روكدلا :٠ ةيئيرعلا ىلإٌهلَقن



 00 ىرق ن م َ
 . ايلاح يَ َرُم ام َفْمِض يضاملا يف ناك ٠

 عراوشلا يف بلت مدقلا ةرك تناك .نآلا

 و ا

 طخ رطَسو يف نوكي ب  اًدج ماه 75 يف ىمْرَملا ُرَكْرَم
 . ةّدعاقلا

 ”.يتي كلو ٠ ريغ م 1,44و ٠ الوط م الر" َوُه ىمرملا نس
 يأ) ىئْرَملا ةّضِراع . نا ايئفلا_تايراَبُمِل َرْعْضَأ تاسايق

 ِ 0 كح 0 رطْبَحلا ناكَم 0
 اهلازثإو نيمئاقلاو ةّضراعلاب اهُطْبَر بجي « ىمرَملل كابشلا لاّمتْسا ىدّلو
 يف رفح دوجو مَدَع ْنِم اًمئاد 5 ير مرا سول ىرملا هنن

 مدقلا رك ٍبَعْلَم تاساقم لباقملا مسا
 مّدقلا ركل ّيِلَوُدلا داحتالا هنيه

 ّلَمألا ىلَع م ؛هو رتكألا ىلَع م٠

 لقألا



 تارا ُةرْعَصُملا تاسايقلا

 ليما ءاطعار يللا سنك ف

 ” للا تم 0 ىلإ 0 رلاعتسا يف

 يف ةداع نركب كلب ,ةقشر دج ير لكس اذه ىلع ةاراجلاف

 رتاساقملا فضي دمت ثْيَحِب « َةَريخّصلا بِعالَملا يف وأ تاعاقلا

 ءازجلا ُةَطقْنو « م الرو ٠ اهُرْطُم قرئاد فْضِن ىمْرملا ةَحاس نوكتو « ةيداعلا

 ضرب + م 17١ ىمرَملا عافتزاو « ىمرَملا طخ ْنَع م هر٠٠ زق
 ْنَأَك « وينقل تاراهتلا ٍزيِرَْمل نيناوقلا ٍضْعَب لاخذ ُنِكْمُي انُه .م ٠١

 ةقاسملا َدَدَحْتْوَأ « سأل عافتا قوفي عافت ىلإ قَرْكلا بْرَضب َحَمْسْيال

 مآ ُُي | *.كلو ٠ ٌجييحَص اذه .ةيلاع ةّيِضاي ر حرب
 . قارابملا ةيادبا

 ب0 سا را



 ركل ُمْفَت بْعَّصلا َنِم ناكو « طيرش قباّسلا يف اهل ناك مدل رك ةّركلا

 ب ال اًحيِحَص اَقيقَد طْبَر طيرّشلا طْبَرو
 مفي مام عضو ايّرلا تاوّدألا ومّمَصُم َرَكَتْبا  َمْويلا نكلو

 اًمئاد نوموقَي مك . قركلا ٍبْلَق ىلإ ءاوهلا ّحَض عم اًيكيتاموتأ :

 .نيبِعاللا ءاذبإ يف بّبْسَتي ال يك قّرُكلا يف ماّصلا ٍصْخَفَت

 .َنيبعاللا ِسوُوُي ءاذيإ يف ب
 دو

 م ةئيدحلا مقل ُ

 هم رع ااا ص
 م١ نم فلاي رخآلا ضعبلا

  (انُم مسيل .عجار» .ةَعْطِ 00
0 

 ةريِديْسُم نوكت نأ بجي مّدقلا
0 
 غك 4,0٠ ىلإ 4 لدعم ٍَرْكلا ليخاد يف ءاوهلا طْغَض ُنوكُيو . . "تاءوتن اهيف سيلو

 . ددجاولا _عّيَرملا رش

 د قرا
 َنِم َرْغْضَأ ةّرك لاؤتساب ءاسنلل اًضْيَأ حَمْسَت ٍةَبَللا نيناوق .ه سايق نوكت 8 0 ه6 8 0 ماسلا يف 1

 . قّيداعلا ركل



 ةنيحب « يعني و را داع ل مدَقلا وك 500 مو مهم
 قارابملا انْ قولا ء لادُيْسا ىلإ جحا حا اذإو . َنَضْفَأ ٍةروصب يي

 ٍديدْحَتإ 2 "تارابتخا رميح ةقو :هناذ نوللا نم رك
 0 ل و رناولألا ل

 6 يدل يا ةيراكذت 00 كلا دقي 50
 . قارابُملا

 تايراّملل تاركلا ني ٌريَك دع ميرْنألا قزؤَح يف نوكي نأ ينبت
 ْوَأ تاكرش داي ةيدنَألا لواحت 0 ٍتارُكلا ٌراَعْسُأ ألو ٠ نيداّتلو
 ناجم تاركلا اهل دقو عبسأ كد تايرابُملا ىعْرت تاسّسوُم

0 : 
 يي ٍفادها ةثالث

 اءذجلا

 مدقلا َلِصْفَم غلبت يتلا َهَبقرلا وذو دلجلا َنِم ٌعونْصَملا ٌميِدَّقلا ءاذجلا
 رهَجُم وأ كوم ٍلْمَث يذ « نزولا فيفخ « يِرْطَع ءاذحب ل لدتا علق +

 . لكشلا ةيِطورْخَم رسدب

 5 ا
 دلجلا نِم ةعونْصَم رسدلا هذه
0 
 ال ُثْيَحب ءاذجلا لغتا 4 تت

 . مضَحلا بعاللا َلْجِر يذأت

 ٌاسد) ُيِدْلج ٌراِم

 ل لا د كال يتئاسك نوبعاللا ٌراص « َمْويلا

 لاف . تاقيملا 0 كي هيلا بيلودلا

 م آر ا 0 أ )حر ٍبعْلَملا ُضْرَأ تناك اذإ َيوَط



 نودي اوراص نايف ّنِإ ىَتَح .مَدقلا 01 ٍسبالّم نم َةّيِرْصَعو
 ١ (جذابلا) ةراَشلا َنولِمْحَيو اهجِراخ ْوَأ راع يف مدّقلا 1

 ٌضْعَي .دان لكل
 .نيبعاللا سبالم ىَلَع اهينما ٍروهُظ ةاقل تاكرشلا

 راجت ءاسأو ةيْنألا تاراش ٌلِمحَت َقرْغَصُم تاسايقب مدَقلا ةَرْك سبالَم نم جذاب

 لوبكالُبَو ارتلكنإ بع
 . لوم. سو ٌريهَّشلا

 رفق َوْه مدَقلا ةَرك سبالم ثيدْحَت يف حلل اذه
 .ةكيمس ( ةليقأ © ةليوط سيدلملا كنك يح يالا

 َروهْنُج اًضْيَأ لاط لب «َيرعاللا سبالم ىلع ُريِللا صفي لو
 اذ ةيدع اكن رسم اع دل



 | رك ف اهتيناوت مّلعتتو عا عاطتسُملا
 هنأ الإ

 يا نك هوس داما
 را دبي انآ نايت اتا 2 ءرقسألا ن7

 َنناوَق نوفي َنيبردُم قيرط نعال ٠ دلل ,قيرط نع كيل ,تامولثعلا
 موتو لا ىلإ يسن عيب تاداع حي اتاك و هده ادي ملل

 1 مكحلاب ٌةَركلا تمدَطْصا اذإ
 2( "تَمدَطْضا اذإ .ُهَْللا مبا

 اج 1 َ

 ما
 ةقلعتملا رومألا ”ضْعَب حصون اًروطس كيلو .

 + تابوعص ماَكُحلا ص

 90 6 هرُكلا بِعاللا برص ب الأ يغب
 35 4 5 8 7-0 2 اذإ ءاوه ف ةّيلاع

 | ٠ ًاَطَخ . اَقَدَه بال َلِّجَس اذإ
 ال ٠ رح َةبْرَض نم ُةامْرَم يف
 .فّدهلا ُبَسَتحُي

14 
 .م ةرا0 نع ليك ال كلا



 دْئاس فأر نلت

 يف اًيلاغ ُرثؤُي هنأل «٠ .ماكلا وْجَو يف تالكذنلا ني ربك رب لش
 .فَدَه ءاغْلإ ْوَأ باسيحلا

 ةركلا ايف ُدْعْأَي يتلا طل يف ُهَديدحَت َُدْبَي َلْسَشا نأ كد
 0 اا

53 
 6 اذإ رارقلا دحتيو ٠ رس لفل لذ 1 رح يف ركل رك

 نم ةدافإلا ُلواحُي ُّنأ ْرَأ ٍبعَللا يف ُهلراشُي يعل 1 كل

 ٍةّيِحالَّصلا ةقلْطملا ي ىضاقلا رهو « اًيئاهن مكَحلاَُ رارق نوكيو للسما قرم

 ل يأ 1 1 « فانئيْسإلا عع 0

 ني َنيعِفادم ثالث دوجو ينبني تاك 181/ ماعا لَّا نوناق فو
 7 يف ٌمجاهّملا 0 را ةطَخو رمجاهّملا

 او نوناقلا لدغ ؛
 لس فو . حيحّص

 لدغ 1910/4 هس فو َنيِعِفادُملا ُدَدَع حب

 امدْنِع ميلس عم ا ها

 . مطخ ب 06 هك

 يف ُهَركلا ٍتَحَبْصَأ امَدْنِع ناك ؛ َةرْكلا أ بَل امدْنِع

 ج عِفادُملا رحت . ءاوهلا ميس ٍِفِقْوَم يف ب ُهَلمَر
 ب لّرحَتو ٠ ٍهِمْصَح رن

 .ةرح ةّبرض نم ب ا 0 ِءاَرَج

1 



18 

 ا ا حو فانيسا تالاح عيمج يف
 « وبعالل ٌزوجَي ال بعللا

 يمر يف ادع
| 0 

 ني اًةْزُج اًمِضاو ب
 وأ سانا طخ ىلع ِهيَمَدَق
 ةءارق

 نم ةرش امم نك ع 1 جس ال



 لك كش 2 تلا ريش ىلإ ٌر نا تاراهملا لع ردا م 4

 ٍتاهاجتالاو 7 لا خلا ىلإو ءارّولاو ,مامألا 0

 0 ”جاوت

 . عاقدلا ةَدَعاسُِل ٍةعْرْسب مم 1 مجُمل ؛ رعْرملا - ٍلخاَدلا ىلإ قعرس ضك ا
 ”ل م رف كل

 . سْفنلا ىلإ قيم مال 5007 0

 « ُلِوُرَهُ 0 0 نا ؛ اندعاسُي قارابُم قف ٌريكفتلا و

 . ةعزسلا يف وتو نيل ءانثأ كل يف كف . 0 ند مع
 هر 3 5
 لْكّشلا ليطتسُم بعلم يف َكِلُذ ىلع بردت

 2 ا

 ىّتح اًمامأ 'ضكزا وأ

 ؛يبَعلملا مياه

 كارز كا نبدأ

 نارا كلا كا ع

 .قالطنإلا طفت وْ

 ذل



 مدقاب قرا منك حفلا ةركل منع
 قركلاب مُكَحَتلا

 اعلا نركي امدنع امم ل اًدج همهم ةَراهم ةعْرْسب ةركلابمُكَحلل

 اهعاضخخإل (قَركلا لق انايْحَأ كر قّركلا 0 مْضَحلا م

 لاب ذأ مقلب قيتخَت نكي اهب كحل
 مثككلا اذه تيقؤَت ىلإ هلا بجي نكلو

 ٍرضنأ ف ْاَتَعَقَو ىخأ و رطئاح اندم 7 ب 00 هال

 وله 0 كلذ كدت عل 7 7 0 ا

 .قكّرحلا ةانثأ تاراهملا

 م 6 وقاسم ىَلَع « لبمَز عم ةتاراهتلا 000

 0 ىلإ ةّركلا يي يمر هبناج نم ةّركلا برضا ٠ اًيِرْقَ 20
 . ةفلَخُم تاعافتزا

2 



1 2 00 
 باذتجا ٠ حاجنب اهقيبطت ل يتلا ٍريرمتلاو ةّرواحُملا ٍلئاسو نم

 ديني مْضَحلا اذه ُهَكَرَت يذلا ناكملا ىلإ كلا ريت َهُن م 0 د
 . «رطئاحلا» ةَريِرْسَت ٌمادخِتْسا كلذ يف ُن

 أ ءىضَحلا .عافو َةَقَطْنِم يف ة ٍةَركلاب اًعيرَس ي 5

 آنآ ءةتضح اقواجتم «قرخلاب ذواحم أ ء جلا نع ضير عال

 , ىدُس دوهجلا عيمَج ب
 .؟قاش نيم َدْعَب بِعاّللا 5 يَ ٍتاراهّملا نِم ريرختلو ةرواحُحلاف

 ُرَرَمُي مث ِهِمْضَخ َّوْحَن ٌرواحُي أ
 0 يذلا « ب ىلإ

 .َرخآ ناكم ىلإ وكلا ُهْنِم

 اتلك اًمدختسُم ةّركلا دعا مث الباف

 . نيمدقلا

3 
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 (رقوأ) ةَعوفَْم

 كركي ءاذجلا راب ا

 رعيقسس 0
 .انيْمَو وعم بيرت دركي يكل نعال دع كاذب

 ىلإ ريشي َكّلِمَز َعَذ

 خا نيعال لأ

 ريرطتلا ىلَع كرم

 .بّوَصُ فهلا نم ٍهَطَقن يأ

 هوو
 ىلع نّرمتت يكل بيوضتلا ىلع نيرْتلا ءانثأ رثكا وأ نيمصخ



53000 3 

 سّْرلاب قركلا ُْبْرَض
 خف ناتشكمل

 ٍوَرْكلا ِبْرَضِل ملم اللاو

 0 ا ع

 َلاوَط َةَركلا رنا نحال
 الك ةركلا لابقتسا َلْبَق تْقولا
 ٍتالَّضَعلا لاتْسا مم ِنيبَجلاِب
 عفدل َةَبقَرِل ةّيفلخلا

 هس دود

 ركل برَضب كحل ىلع ذنب
 1 جوال كرك زأ نولاب لاغتساب سلا
 .ةقيفع

 بْرَضِل ةحجاتلا يمر ِتاَدزلا
 رود لك يف ركل

 .نيبعاللا

0 

 © ا ٍلواح « ٍصاخْأ دع عم نرد
 « ءاوّهلا يف قّرُكلا ىلَع ظافحلا

 )01| تب ىإ ةركلا هيجؤت يف ْمَكَحْل



 قركلا ىلَع لوصحْلِل 'ضارتعالاو طْغّضلا
 يف حاجّنلا ىلع ُممْضُلاو .ماه ٌرمَأ مضَخلا ني ةَرْكلا ىلع لوصُحلا

 0 ا رش ىلإ تملا تا نأ دل 0[

 . ثواوَحلاو تاباصإلا الإ نحت

 . لبعت مم مئاد لكم طْغَضلَو قراحُلا ىلَع بردت
 يف قدحاو هج َرْحَن َنِفادُملا ميج ُهحّنَب قيرق يف ببذل هانثأ

 ِ 1 اص موا ورع 3 7 5
 بت يرورضلا نِم . رخآلا َدْعَب دحاولا مهنوذخأي نومجاهُملاو « ةّرئاد

 . تاراهملا لكل ةجاحب َنيبِعاَللا َميمَج نأ نينا
 اكلك ةرداحملا تْرِبَح اذإ

 .ةيياث هم 'لواحُو ٍةَعْرْسب كس



 قّركلا ءارو عاطتسملا َرْدَق كَمْ

 . اهْيَلَع اًمئاد َكَرَلْ

7-5 
7 

. 

2 5*0 
 دج ةصاخ ةراهم ىمرملا ةسارح

22 2 
 ىمْرَملا سراح دّصَي امّدْنِع

 لقب كيذ دركي نلف
 ني دكأتلو مولا د ا كِلذِل هّمْسج دمي سراحلاف . ظَحلا

 .قّركلا رطاقتلال مادقألا
 0 ا

 رثكأ ثودح ٍبَبسب ةبعللا يف

 .وبعْلملا َنِم ٍرخآلا بناحلا يف بلل

 .عاطتشلا ردع |

 سراح َرِْقَب نأ ةعاجشلا َّنِم

 بَحْنَيو مجاهُم 'يَمَدَق ىلإ ىمْرَملا |
 .اًيرثَت َكيْجَح فئِض ١> رم يذلا  ىنرَملا ةاحل - ُةقِحلا

0 0 



 بيوض ةقطنملا َنِم باريقالا

 ةحاسي يطَعُبو مجاهُملا ىلع ْطَغْضَي ُهَّنإف « ىمرَملا سراح َمُدَقَت اذإ
 6 مقر ها ها ا ربكأ

 ميسي مجاهُملا نإف « ىمّرملا طخ ىلع اًِقاو سراحلا يب اذإ ام 4 ا ا ل ا 0
 . 0١ مقر ةروص) . نييئاحلا ٍدَحَأ يف قركلا عادبإ ةلوهسب 0 0 0 ك0 0

 ِبعّللا فانئتسإ 0 ل

 ةعْرس َرتكأ نوكي كِل نإ
 ةقدو

 َنبح ركل طاقتلا ْلَضألا

 . ىمرَملا ىلإ َةَيِلاعَ ير 4



58 

 بِلا يف بيلاسألا ٌريوطَت

 نأ يمن نأ « ةيدرَملا تاراهملا ٌريوْطَتو نيت دج ماها نم
 رس ل 0 ا. ا 26

 العب دع دناو ا طاب اع

 يام نأ اق داو يال نأ كل ألا ةيادب يف حلل تناك

 0 ىف ةيناحلا ا ند ل عضو

 ِرَأ مضخلا نب 1 طق 0 ًيِوَيحلا ريرمتلاب ماع

 .ًةئيرثت كلت انأ ويف ٌميطَْسَت ناكم ىلإ "ضدي انأ كدت

 وّيقَب دوجُو داكم َكِلْوَح نم بقار ٠ َكِترْوَح يف 5 تا

 كلذ ىلإ فيما ٌنِكْمُيو « َنيبعاللا ْفِقاوَم تَلَدعَ ل

 رك 0 باتطا وأ كلي ذأ





 (كينكت) ”ططخ

 ويلا قيرقلا ٌريِدُم ٌلَمْعَي

 ياللا عجب

 واجّناب ةّركلاب د
 .فاهلا َنجَسيِل ىلا

 عافدلا َقِرَخَت نأ كرا
 5 02 ل

 مامألا ىلإ َةَهَجَوُم َةَقِيقَد ريب

 ناك اذإ ًةّصاخ ُمَجْنَ |

 6 عجار) 3 لَا (قدَّبصِم»

00 

 .انَجَك ناريهّطلا لَمْمَتْسُي

 7 ءومامألا ىلإ ناضُحَي

 ىلإ ناعّدوُيو «ربَمْلملا طَسو

 ُلَكَشُي ةماقلا ٌليوَّطلا ْفاَدَهلا

 َوْهَف بعلَملا يف ةروطخ
 ةركلا بوَصُيَف ء ضْرتلاب َريِْمَشلا
 ليم ارمي وأ ىلا وَ أرَ
 هل

5١ 



 هيو . فهلا َوْحَن اهِديِدْمَتو َةَركلاب قاحّللا َةَصْرُف َنفاَدهلا ّيِطْعُي ىّتَحَو
 (1) جراخلا ىلإ َدجَنتل ىلا 7 نطابب ركل 00 ننال 00

 ب 7 سلب قر 3 يتلا لإ 0
 .(4) ضْعلاب

 ُسكاعُملا ٌموِجُهلا

 لإ قفردكلا لت نأ نراح

 نيم كس دل

0 
 سا

 ٌمَطَنُب نأ لبق نكي ام عّرْمأ يف
 ال أ ُهبِحَي .ُهَفوفُص ْمْصَخلا

 وسفن "نع ملتسملا بعاللا فِشْكُي .٠

 ُهعَنَيو ّمْصَحلا وْيَلِإ فّرعَتيف اًركاب 7

 نأ نسشتنشلا نيو .كلذ ني 1
 يمارلا ىلإ وكلا مِلتسُملا 3

 ىدملا ةَديعَبلا سانا ُهّيمَر

 ني



 و ىف 2#
 ةّرحلا تابرضلا

 هل عع يل عفاف 00
 وم ةرح ٍةَبرَص ةّيور روهمجلا قشْعَي

 ةئياسألا تاراهّملا ىلع بردتلا نكن )١(. ىرملا سراح عال 2 كم *

 ٍبيوْضَتلِل فَدَهَك ىمْرَملا لاثيْساب ٠ 55 ةحْفّصلا يف ةدراولا ٍبيوُضَنِلل
 نوكي ليمن ىلإ وّركلا ريرمَت رعافُلا طخ ىلع بظل بيلاسأ نمو .(9)

 ماه ٌرْوَد َنيبعاللا ٍضْعَبِل .(0) ىمْرَملا َوْحَن ٍبيوُضَتلِل فوشُدكَم ِضِقْوَم يف

 .قركلا َةَهْجَو ءافعإو عافذدلا كابْرإل (4) َنيِعِداْحَُك َةَمَجاهُّملا يف

 عافلا ٌرادج

 راح ىلع

 افّدلا رادج
 0 ل

 5 يلا َ ةقطنملا ة

 ليعتست ال . اهبل لعب 0 عيطَسَي

 جاَتْحَتَس . مزال 006 نيِعِفادُم

 َنيِجاهملاوَبقارُم يف مُهْنِم ضب لإ
 .نيِعِداحملا

 ٍرادج طخ يف َنيِدِجاهُم ْعَضَو

 سراح ّمامُأ يور ْبْجْحَي و سا هسؤقا عاق 3

 . ىمرملا

 (يتلانبلا) ءازجلا ٌةَبْرَع

 رزق « ءازجلا َةَبْرَض دنت امدْنِ

 هك كي هاذ ل ةّهجلا

 قيواز ىلإ ةَرشابُم وب ْبْوَص ..اهْيلِإ
 ع
 . ىمزملا نم ََْيعُم
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 برَدُملاو

 لإ ملا استيل تعب ةلَسو

 ىلع لَمَْيو « رومألا يِْجَتَس فيك ُردَقُي قارابحلا لالخ .َنيِرِعاللا سوفت
 يع ردا طل ةكاضلا ”تاراهّملا . ءاطْخألا حالصإ

 يلا ٍريدُملا عم نواعتلاب لكي يذلا ردك ف اسوس

00 
 ٍةّدّملا َلاوَط حجت مُهمِهْلُيو

 دإو َنيِبِعال « َقيرَقلا َريِدُيو



 مرَّطلا فعْنُصلا

 فعسملا اذه ناكو .ةيطلا فيعسُملا ىعْدَتْسُي « بِعال ُباِصُي امَدْنِع
 2 535 ع 4 ف ب ع

 0 تل للا . راب ءام ولد يف ةجنفسإ ٌلِمْحَي ىضَم ام يف
00 

 1 ىلألل َةَمْطَلُم ةيوذَأو « رداغُتلا حالثأ ا يلا كل

 0060 لَمَْي . هر ل اننافلا 0 م ٍِتاَقَّصَلو 2 (جادناب)

 لا ل ا

 0 ل ةّباصإل قيرقلا جراخ اع لصقل
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 لك "نيم جاو « ناَكَح ةارابملا ْمُكْحَي ناك « للا خيرات ةّيادب يف
 '"قيَتي 1 ةلِكشُم يف لْطَفلِل قارابحلا ج راخ نم ٌمَكَح ىعدّتسُيو « قرف
 ةكالثلا ماَكلا ءالؤح وك نأ َرْيَمَت 18١« ِوَتَس يف .ناّكَحلا اهيل
 انلا نم ايأ ىلإ نتي ال َنيداِح
 قارابملا ةدايِق (ةيِسيِرلا)

 سال ماكو ُماَكُحلا
 ال اهب اوماق اذإ « ٌماسج "تاّيِوُوَْم ْمَقَت مال ماَكُحَو ماَكُحلا ىلع

 « قركلاو ٠ وِيْشَل بعلم لَ ًماهَملا "ضْمَب .مهدوجؤب دَحَأ ُرْعْشَي

 5 ل 0
 رتابّرضلا حْنسَي وهف .َةَبعْللا نيناوق "قيبطت ٍبَعَلملا ي لَ

 جراخ بعاللا ْدُرْطَي اًنايْحَأو « َنيناوَقلا َنويعاللا فلاحي امَدْنِع َةّرُحلا
 # عر 3 ب ا هرعاو 6 0 9

 ْنُوَدُي قارابُملاب الجي ُكِيْسُي َوْهو . ةّريطَحلا تافّلاخُملا لاح يف ٍبّعْلملا
 | (يِسبترل) مكَحْلِل ُكَرْبُيو
 .لخألا مدع 0 اهب لخألا أ

 3 م# راع

 2 5 لاقل طخ دع نا لكلا ىلع َمَِطَبو َنيناوقلا هذه ُسْرْدَي نأ ربعال لك ىلَعو .مْدَقلا َهَرْكِ 00 لل
 . اهتاليدعت 5 0

 ه١

9 2-0 8 4 1 2 
 لود ءاحنإلا ىدل ريفا ةقيفاح مناد ىتبت ةخلل نار



 مّدقلا ٍةّرك خيرات نم

 مَدقلا رك ُبَعْلَم
 ٍتايَراّبُملِل ةَرغَصملا تاسايقلا

 رك

 اذجلا
6 2 3 

 را
 0 ا

 قبعللا نوناق يف اهتفرعم يبن رومأ

 (دياس كلا ُلّلسَتلا

 د00 0 7 ا

 ةّييدَبلا ةقايللا : تاراهملا ىلع ُبُردَتلا

 قّركلاب مُكَحَتل
 را

 ُهبيوُضْنلاو بْرَصلا
 روب
 قرككلا ىلَع رلوصُحْلِل 'ضارّتعإلاو ْطْغّضلا
 ىمرَملا ةسارِح
 ىمرَملا سارح ايام ُضْعَب

 قرْكلا طاق يمامألا فالغلا طاب
 قّيلاعلا تاركلا مم ُلُماَتل
 : فالا

 وللا يف بيلاسألا ريوطت
 (كيكت طَطخ
 ياش رت
 ٌسكاعُملا ٌموجُملا

 سنا
 ىلا هديا ةراثلا هي

 ل ا

 رعافلا را

 (يتانيلا) ءازملا ُةَبْرَم
 رمل فلا ريل
 طل فعسملا

 ماَنلا ْماَكُحو ٌماَكُحلا



 5 ءأو5 633 موطأ

 اول كادت بانك .٠" نمراكلانآلا ةملاططلا تحف ةاياس

 تاياوهلا» ٌةلْلِس

 ةّقيرط هيدي لافشأ - ١
 اهُعْنُص َكنكْمُي باعلأو بعل - ؟
 ةيِرْحَسلا باعْنألاو ٌلّيجلا -*
 سقلاو ٍةَحاَّسلا ٌلوصُأ - 4

 يور اعوابَح- ه
 روتسزنارت ويذار مَن فيك - *

 اريماكلاب ٌريوْصَتلا - 7

 ةاوُهْلِل تاّينورتكلإلا - .٠
 عئزطشلا لت:
 مقل هر ٠١

 لم
 توري - اصلا ضي عك 2 ناك ا 1-2

 تا


